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PRAKTISKA TILLBEHÖR
Airless munstyckshållare Artikel-nr.

Packning för munstycksmontage 0043 052

Munstyckehållare TradeTip 3, G-gänga 7/8“ 0289 390

Pistolfilter Artikel-nr.

Rött, 180 maskor / 0,084 mm, extra fint, 10 st. 0097 022

Gult, 100 maskor / 0,14 mm, fint, 10 st. 0097 023

Vitt, 50 maskor / 0,31 mm, medel, 10 st. 0097 024

Rengöring / lagring / konservering Artikel-nr.

TipClean, behållare inkl. specialrengöringsmedel 2400 214

TipClean specialrengöringsmedel, 1 liter 2400 216

Munstycke-rengöringsnåle, 0,05 - 0,50 mm, set à 12 st. 8612 001

HEA TEKNIK JÄMFÖRT MED 
STANDARD AIRLESS
Vid den nya patentsökta HEA munstyckstekniken finns ett pre-sönder- 
delningsmunstycke före det faktiska sprutmunstycket för att finfördela 
materialet med samma matarmängd och arbetshastighet som i klassiska  
Airless utrustningar. Konstruktionen av munstycket säkerställer en sär-
skilt mjuk sprutstråle. Resultat: Bättre täckförmåga på överlappningen av  
banoerna, mindre färgkluster i början och slutet av en bana och en bättre 
ytkvalitet. Det gör munstycken särskilt enkla att hantera, sparar material och 
säkerställer ett perfekt resultat.

OLIKA MUNSTYCKSSTORLEKAR 
FÖR OLIKA MATERIAL
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Grundlack, lack 211 0.011 / 0.28 20 120 rött 554211

311 0.011 / 0.28 30 150 rött 554311

411 0.011 / 0.28 40 190 rött 554411

213 0.013 / 0.33 20 120 rött 554213

313 0.013 / 0.33 30 150 rött 554313

413 0.013 / 0.33 40 190 rött 554413

Grundlack, lack, 
dispersion, 
latexfärg

415 0.015 / 0.38 40 190 gult 554415

515 0.015 / 0.38 50 225 gult 554515

615 0.015 / 0.38 60 270 gult 554615

Dispersion, 
latexfärg

417 0.017 / 0.43 40 190 vitt 554417

517 0.017 / 0.43 50 225 vitt 554517

617 0.017 / 0.43 60 270 vitt 554617

519 0.019 / 0.48 50 225 vitt 554519

619 0.019 / 0.48 60 270 vitt 554619

421 0.021 / 0,53 40 190 vitt 554421

521 0.021 / 0.53 50 225 vitt 554521

621 0.021 / 0.53 60 270 vitt 554621

¹ Sprutbredd (mm) vid ca. 30 cm avståand från objektet och med 100 bar tryck,  
med lackviskositet 20 DIN-sekunder.

 ²Röd: 180 maskor, extra fin, gul: 100 maskor fin, vit: 50 maskor, medel.

Diverse Artikel-nr.

HEA manometerkombination komplett  
med 68 mm diameter

 
2383 995 

SpeedShield, G-gänga 0538 905

Munstycksförlängning, G-gänga, 15 cm 0556 074

Munstycksförlängning, G-gänga, 30 cm 0556 075

Munstycksväska HEA ProTip dispersion 2391 870

100 bar tryck
HEA ProTip 517

150 bar tryck
Standard Airless  
munstycke 517

HEA teknik Standard Airless teknik

Färgapplicering med  
HEA teknik

Färgapplicering med  
standard Airless teknik

Revolutionerande munstycke 
för sprutning med minimal 
sprutdimma vid lågt tryck

MISSION  
AIRLESS

Wagner Spraytech Scandinavia A/S | Helgeshøj Alle 28, DK-2630 Taastrup | Tel. +45 4327 1818 
Tel. SE: N/Ö (0)733 442455 - S/V (0)723 232376 | Mail: wagner@wagner-group.dk | www.wagner-group.com

Vi lovar att vår proffs-kvalitet kommer att övertyga dig. 

När du köper en proffs WAGNER-färgspruta får du alltid tre års 
fabriksgaranti. Men om du registrerar köpet online inom två 
veckor kan du öka denna garantin gratis för ytterligare två år!

www.wagner-group.com/proffsgaranti

MINDRE SPRUTDIMMA
MED MAXIMAL KONTROLLHE
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UPP TILL 55%



MUNSTYCKET I DETALJALLA FÖRDELAR I KORTHET

1. Mindre sprutdimma: Det lägre spruttrycket leder till en minskning av 
sprutdimman med upp till 55% vid kontrollerad materialåtgång. Förutom 
materialbesparingar minskas maskeringsarbetet, särskilt för inomhus projekt.  
Mer miljövänlig - även för ögon och lungor! 

2. Maximal kontroll: Mjuk sprutstråle säkerställer bättre täckförmåga vid 
överlappande banor och undviker hårda kanter. Detta resulterar i en enkel och 
lätthanterlig teknik med "garanterad succé" även för oerfarna användare.

3. Lång livslängd: Tack vare det robusta munstycket av hårdmetall och 
det minskade spruttrycket slits munstycket mindre. Därför kan HEA mun-
stycken används betydligt längre än traditionella Airless munstycken. Även  
livslängden på utrustningen sjäv ökas. På grund av det lägre spruttrycket 
slits systemet och dess komponenter mindre.

4. Ytkvalitet: High Efficiency Airless säkerställer en homogen och enhetlig 
skiktstruktur på alla ytor och ger därför en hög ytkvalitet, särskilt i jäm- 
förelse med traditionell applicering med pensel och roller.

5. Arbeta utan att tröttna: Mindre tryck i systemet resulterar i mindre rekyl 
från pistolen och gör därför användningen lätt och bekväm.

6. WAGNER SprayGuide: Hitta din passande utrustning och ditt material med 
vår databas över materialtestrapporter! WAGNER SprayGuide innehåller 
testrapporter från välkända materialtillverkare dess produkter har testats 
med WAGNER utrustningar av våra experter. Rapporterna är alltid aktuella.  
På wagner-group.com/sprayguide hittar du svar på hur din utrustning  
inställs för den aktuella material och vilka färger och lacker som går att  
använda med vår HEA munstycksteknik.

REVOLUTIONERANDE MUNSTYCKE 
FÖR SPRUTNING MED MINIMAL 
SPRUTDIMMA VID LÅGT TRYCK
HEA står för High Efficiency Airless, en innovativ munstycksteknik som har  
revolutionerat Airless sprutning. HEA munstycken gör det möjligt att reducera 
färgsprutans tryck signifikant och arbeta i det låga tryckområdet (helst vid 80 - 
 140 bar). Munstycket kan därmed användas med alla TradeTip3 munstycks-
hållare och WAGNER utrustningar.

Vid köp av ett HEA munstycke följer ett passande pistolfilter och 
dubbelpackning med PÅ KÖPET.

Två munstyckshål direkt efter varandra säkerställer en perfekt 
sprutbild - även i de låga tryckområden - i kombination med hög 
materialgenomströmning. Sprutdimma reducaras till et minimum.

Innovativ dubbelmunstycke-teknik

Munstycksvinkeln bestämmer sprutbildens bredd, 
här t. ex. 50° vinkel.

Vinkel 
50°

300 mm
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Det optimala avståndet till objektet är alltid 
ca. 300 mm

Munstycksvinkel

Munstyckshålets diameter (här 0,017 tum) bestämmer flödesvolym 
och därmed mängden av färg som appliceras.

Håldiameter

Den högkvalitativa munstyckscylindern av rostfritt stål och 
munstycket tillverkat av hårdmetall minskar slitage och ger 
en konstant sprutvinkel.

Extra lång livslängd

WAGNER HEA munstycken är så kallade vändbara 
munstycken och går att rengöra inom få sekunder. 
Vrid munstycket och spruta, och munstycket är rent 
- helt utan bruk av verktyg.

Enkel rengöring

PÅ KÖPET
MED VARJE MUNSTYCKE

Ställ in lågtrycket i HEA områden och börja.

Vid synliga kanter öka trycket långsamt.


Jämn sprutbild utan sprutkanter.


för enkel montering av 
munstyckspackningen

Praktisk införingsstöd

Pre-sönderdelningsmunstycke 

Sprutmunstycke NYHET


